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Ja, Metatron, witam was z Gwiazdy Antares w konstelacji Skorpiona. Energie przesilenia
letniego spływają na waszą planetę z gwiazdy Antares.
Jestem ponownie z wami, ewolucyjni alchemicy Trzeciego Tysiąclecia. Nowa częstotliwość
sprawia, że harmonizujecie wszystkie niezgodności. Nasze słowa są wprowadzane wraz z kodami
wibracyjnymi, które są odkodowywane w waszym mózgu i niższych ciałach, aby spowodować
ewolucyjne oczyszczenie. Wiosenne przesilenie niesie ze sobą sposobność transmutacji energetycznowibracyjnej w rdzeniach waszych niższych ciał.
Wielu z was myśli, że pewne szczególne dni i oddziaływanie pewnych szczególnych energii
sprawiają przyspieszenie rozwoju duchowego i transmutację. Jest to błąd. Każdy dzień jest
sposobnością do skorzystania z energetycznej wibracji i ewolucyjnej energii waszego przeznaczenia.
Kiedy mówimy o przeznaczeniu, mamy na myśli proces zmuszający was do wypełnienia celu
ewolucyjnej podróży. To jest również proces i doświadczenia, które wybieracie i uaktywniacie, aby
zebrać emocjonalne doświadczenia, pozwalające wam rozpoznać waszą boską tożsamość.
Marnujecie zbyt dużo czasu na trywialne działania, które nie rozwijają waszej wrażliwości, nie
oczyszczają was, ani nie służą waszej wewnętrznej transformacji. Oczywiście czas wolny jest
niezbędny w celu integrowania i analizowania podróży ewolucyjnej. Niestety poświęcacie ten czas na
zajęcia, które nie przyczyniają się do ewolucyjnej postawy i większej świadomości. To dlatego
zdecydowanie nalegamy, abyście wybierali te zajęcia, które pobudzą wasz program ewolucji. Wasza
cywilizacja stała się ekspertem w wymyślaniu wszelkich typów zbytecznych działań, które nie mają nic
wspólnego z udoskonalaniem siebie, czyli waszym rozwojem duchowym. Wy, jako przykład nowego
Wodnikowego procesu, jesteście odpowiedzialni za inwestowanie waszego wolnego czasu w
harmonizowanie niższych ciał i refleksję nad ewolucyjną podróżą.
Kiedy mówimy o czasie, odnosimy się do stanu bycia, który sugeruje głęboką
odpowiedzialność, świadomość i dynamizację waszej intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej,
twórczej i fizycznej energii. Czas jest parametrem kosmicznej struktury, która ustanawia ewolucję i
twórczą ekspansję kosmicznych zjawisk, a w końcu samej siebie.
Jesteście przetwornikami wielowymiarowych zindywidualizowanych energii, co oznacza moc
transmutowania tego, co zbyteczne w konstruktywno – twórcze, energetyczno-wibracyjne projekty.
Znajdujecie się w oceanie energii, która manifestuje się przez wibracyjną częstotliwość waszej

świadomej percepcji materii. Te energie są wielorakimi przejawami Absolutnej Zasady manifestującej
się poprzez intelektualne, mentalne i emocjonalne ciała. To jest jak sieć koncentrycznych okręgów,
które rozchodzą się w nieskończoność i których jądro jest wszędzie, a które reprezentują twórczą,
wszechwiedzącą i wszechobecną siłę Boskości.
Przynaglamy was do budzenia intuicyjnego umysłu i integrowania nowych struktur
zakodowanych w mózgu. Aby proces ten mógł zostać uaktywniony, niezbędne są wam wskazówki,
które pozwolą wam połączyć się z nową energią przesilenia letniego tego roku. Jest ona nasycona
wielokolorową, wibracyjno-geometryczną częstotliwością. Ten sposób jest całkowicie transmutujący i
jest częścią nowej energetycznej struktury, która wytworzy się po letnim przesileniu.
Klucze transmutacji w czasie przesilenia letniego:
1) Lekka dieta składająca się z owoców, zbóż, zielonych warzyw liściastych i orzechów.
2) Najlepszy czas na przyswajanie kryształowej energii spływającej z gwiazdy Antares - czas
od północy do szóstej rano, czasu słonecznego. Oznacza to że powinniście być
obudzeni i w tym czasie zrobić medytację w celu połączenia i energetycznej
transmutacji.
3) Medytacja powinna mieć pięć etapów: a) głębokie oddychanie przez dziesięć minut. b)
wizualizacja kryształowo-białej odwróconej piramidy na szczycie głowy, nad siódmą
czakrą i powolne recytowanie: Sariami-Irezok-Arasmah. c) inwokowanie siedmiu
archaniołów, które będą nadzorować i programować proces transmutacji, poprzez
wolne
recytowanie
ich
imion
siedem
razy:
Michał.......Gabriel.......Rafał.......Uriel.......Jofiel.......Zadkiel.......Zadiciel......Michał....
...Gabriel.......Rafał.......itd. d) prośba o połączenie z wibracyjną częstotliwością Ziemi
poprzez wolne recytowanie: Gham-Ur-Trem przez pięć minut. W tym czasie,
wizualizacja złoto-rubinowego sznura wychodzącego z centrum Ziemi i wchodzącego
do waszego centrum serca, przemieniającego się tam w niebiańsko- niebieski stożek
obracający się w prawo. e) wizualizacja sześcioramiennej szmaragdowo-zielonej
gwiazdy, obracającej się w lewo na waszym czole, przez dziesięć minut i w tym
czasie inwokowanie mnie: Meeeetaaaatronnnn.......Meeeetaaaatronnnn.......
4) Powitanie waszej Boskiej Obecności, waszych przewodników, Bogini Ziemi(Gai) i
Hierarchii Galaktyki poprzez umieszczenie lewej ręki na centrum serca, a prawej na
wysokości czoła, bez jego dotykania i recytowanie pozdrowienia: SET SENOBHES
INQUIAMES IRIBHUM SEURBHAM QUIREYOH, przez dziesięć minut. Słowa te
oznaczają:
O Panowie Galaktyki! O Bogini Planeto! O umiłowana Boska
Obecności! Skłaniam głowę przed wami, niech energia przesilenia letniego
transmutuje wszystkie niezgodności w moich niższych ciałach. Otwieram się na
Boski plan alchemii zgodny z duchowymi wartościami Epoki Wodnika.
To ważne, abyście aktywowali tę energię wspólnie z innymi pracownikami światła, ponieważ
będzie silniejsza i będziecie mogli połączyć się z innymi grupami świętującymi to globalne
wydarzenie. Najlepszy czas na uczynienie tego, to godziny po północy.
Jak widzicie, dajemy wam różne metody i wskazówki, tak abyście mogli wziąć na siebie
odpowiedzialność za zintegrowanie nowych planetarnych i ewolucyjnych parametrów dla Trzeciego
Tysiąclecia. Nie chcemy, aby ktokolwiek był wyłączony, ale musicie słuchać przekazywanych wam
wskazówek, aby otrzymać konkretne rezultaty i stworzyć planetarną, krytyczną masę transmutacji. To
oznacza, że musicie odrabiać waszą duchową pracę domową codziennie, ponieważ bez ciągłości
niemożliwe jest przejawienie się efektów waszego duchowego wkładu dla ludzkości i planety.

Zostaliście obdarowani sposobnością dostosowania się do przejścia w nowy wymiar tak, aby
mogło się to odbyć w możliwie najłagodniejszy dla was sposób. Powinniście również przygotować się
na otwarcie portali między wymiarami i nawiązanie kontaktu z istotami żyjącymi pod Ziemią. Istoty te
wysyłają fale energetyczno-wibracyjne dostosowujące planetę do stopniowego wprowadzenia nowego
wymiaru.
Ziemia odpowie na nowe energetyczno-wibracyjne struktury w zależności od poziomu waszej
świadomości i jakości waszej wibracji. Możecie uniknąć wydarzeń, które będą dla ludzkości
traumatyczne przez wznoszenie się do wyższych stanów bycia, gdzie wrażliwość i solidarna
świadomość są podstawą istnienia. Chcemy powiedzieć, że musicie przestać być ludźmi i zapomnieć o
sposobach zachowania, koncepcjach, wartościach i wierzeniach, które sprzyjają konfliktom i
zniszczeniu. Trzecie Tysiąclecie charakteryzuje zjednoczona kosmiczna świadomość i
wielowymiarowość wyrażana poprzez intelektualne, emocjonalne i psychiczne zdolności. Dni
przetrwania najsilniejszych i wykorzystywania najsłabszych odchodzą. Musicie dać wolna drogę
procesowi ewolucji, będziecie wówczas respektowani jako członkowie Zjednoczonej Galaktycznej
Struktury.
Nadszedł dla was czas, abyście wydobyli waszą Esencję, która była ukryta w kosmicznym
labiryncie dualizmu pod zarządzaniem Uniwersalnego Konklawe. Przejdziecie drogę od bycia
eksperymentem do istnienia w wielowymiarowej ewolucyjnej rzeczywistości, której każdy z was
będzie musiał stawić czoła, jako planetarny ewolucyjny gen, którym jesteście w relacji z całym
kosmicznym porządkiem waszej Galaktyki.
Końcowe odliczanie rozpoczęło się i macie jeszcze tylko kilka lat, aby przyłączyć nowe,
ewolucyjne struktury genetyczne wprowadzane w wasze niższe ciała.
Jesteście dziećmi gwiazd użytymi jako podstawowy wzorzec dla wielkiego ewolucyjnego
eksperymentu, który zakończy się w Trzecim Tysiącleciu. Jesteście bogami, którzy zapomnieli o swoim
boskim pochodzeniu i możliwości współpracy z ogromnym kosmiczno-ewolucyjnym planem
stworzonym przez Wielki Kosmiczny Umysł. Moc twórcza została zdeponowana w waszej najwyższej
świadomości, inaczej Boskiej Obecności. Teraz musicie ją uaktywnić, aby wypełnić cel waszej
ewolucji: powrócić do źródeł swego pochodzenia , stać się jednostkami boskiej służby, które
nieustannie wibrują w Najwyższej Częstotliwości spójności i braterskiej współpracy. W ten sposób
ewolucyjna gra będzie mogła przejawić swój cały przepych w każdym atomie i elektronie twórczej siły
Boga.
Cieszycie się wsparciem Anielskich Światów i Hierarchii Galaktyki, ale musicie z nami
współpracować. Musicie, z duchową szczerością i uczciwością wykroczyć poza ograniczenia i ludzkie
ułomności zaciemniające waszą Nieśmiertelną Esencję.
Z gwiazdy Antares, żegna was Metatron, promotor Nowej Ery i członek Galaktycznej Rady
Kosmicznej.
Koniec przekazu...

